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مناذج ا�صرت�صادية 
للف�صل الدرا�صى الأول
ال�صف الأول الثانوى
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االمطار
التعرية بحرية

1- بداية تكوين تربة م�صر الطينية كان منذ.....
اأواخر البالي�ستو�سني

اأواخر امليو�سني
اأوائل البالي�ستو�سني
اأوائل الأوليجو�سني

2- تظهر اأهمية اجلزء املظلل )اأ( فى اخلريطة فى �صناعة
الروا�سب الطينية
�سناعة الأ�سمنت

املعادن الفلزية والالفلزية
خزانات املياه اجلوفية

اأ- الطوب
ب- الأ�سمنت

جـ- العملة
د- الأ�سمدة

3- اإذا اختفت تكوينات الزمن الثانى من االأرا�صى امل�صرية فاإننا ن�صتنتج...
اأ- قلة التكوينات الطينية
ب- توقف زراعة الأرز

جـ - اختفاء املعادن الفلزية
د- تدهور �سناعة الأ�سمدة
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4- اأمامك قطاع ت�صاري�صى مير باحلدود 
اجلنوبية مل�صر

الت�ساري�سى  القطاع  فى  ال�سهم  ي�سري 
املقابل اإلى ....

اأ - بحرية نا�رص
ب- ه�سبة املغارة

جـ- منخف�ض اخلارجة
د- وادى الأ�سيوطى

5- تتوقع لو كانت م�صر تقع فى املنطقة التى يوجد بها بحرية تانا حدوث...
زيادة اإيراد نهر النيل ال�سيفى

ارتفاع احلرارة طول العام
�سقوط الأمطار طول العام

قلة انحدار نهر النيل
6- يحد �صهل القاع من ال�صرق ظاهرة جغرافية يرجع تكوينها للزمن اجليولوجى..

الأركى
الرابع
الأول

الثانى
7- من اأهم اأ�صكال النحت الهوائى فى م�صر....

الواحات الداخلة
غرد اأبى املحاريق

وادى النيل
الكهوف الأر�سية
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8- اأقامت الدولة حممية طبيعية باالأرا�صى املنخف�صة املت�صبعة باالأمالح فى...
اأ- ال�سحراء الغربية
ب- منخف�ض الفيوم

جـ- جنوب �سيناء
د- �سمال �سيناء

9- ينمو باله�صبة اجلنوبية فى م�صر نبات...
ال�سيح

الكافور
ال�سنط

املاجنروف
10- تختلف خ�صائ�ص املناخ فى م�صر من ف�صل الآخر فى �صوء العبارة ال�صابقة ؟؟

اأى الظاهرات الآتية اأكرث تاأثرًيا على �سقوط الأمطار على املناطق ال�ساحلية
اأ- الرطوبة الن�سبية

ب- مرور النخفا�سات اجلوية
جـ - اأ�سعة ال�سم�ض

د- درجة حرارة املياه
11- درا�صة اأثر نهر النيل فى ت�صكيل الوادى والدلتا يدخل �صمن اهتمامات جغرافية...

اجليومورفولوجيا
الت�ساري�ض

احليوية
القت�سادية

12- اإذا �صقت طرق على طول منحدرات جبال البحر االأحمر فاأيهما يكون اأقل فى الطول..
املتجهة غرًبا

املتجهة �رشًقا
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املتجهة �سماًل
املتجهة للجنوب

13- تعترب �صواطئ كليوباترا مبر�صى مطروح اإحدى الظواهر الناجتة عن....
اأ- النحت البحرى

ب- الإر�ساب البحرى
جـ - النحت الهوائى

د- الإر�ساب الهوائى
14- ميثل اجلزء امل�صار اإليه فى هذا القطاع الت�صاري�صى جبل..

حماطة
ال�سايب

علبة
كاترين

15- عند التقاء دائرة عر�ص 22 �صمااًل مع خط طول 25 �صرًقا تكون واقًفا فوق جبل علبة
العوينات

ال�سايب
حماطة

16- تكونت راأ�ص احلكمة �صمال م�صر نتيجة عوامل....
الإر�ساب البحرى

النحت البحرى
النحت النهرى

الإر�ساب الهوائى
17- تكون االأخدود االأفريقى العظيم خالل ع�صرى...

الأول والثانى
الثالث والرابع
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الأركى والثالث
الأركى الثانى

18- فى اخلريطة املقابلة ميكننا البحث عن الفو�صفات فى اله�صبة رقم...
1
2
3
4

19- اأ�صهر مناطق املحميات الطبيعية للطيور مب�صر ارتبطت بوجود املرتفعات
اأ - املرتفعات
ب- البحريات

جـ - نهر النيل
د- اخللجان

20- اأكرث اأنواع ال�صياحة التى تتاأثر فى حالة ا�صتمرار التغريات املناخية هى...
اأ- الثقافية والعالجية
ب- الرتفيهية والدينية
جـ - البينية والرتفيهية

د- الدينية والعالجية
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1- اأكرث العوامل اأدت اإلى تنوع النبات الطبيعى فى ال�صحراء ال�صرقية هو...
احلرارة

املطر
الرتبة

الرتفاع
2- االهتمام بق�صية الالجئني وم�صكلتهم اأحد جماالت

اجلغرافيا ال�سيا�سية
جغرافية ال�سكان

جغرافية اجلرمية
جغرافية العمران

3- اأكرث االأزمنة اجليولوجية اأثًرا فى ال�صناعات الثقيلة وجدت فى الزمن..
الأركى

الأول
الثالث
الرابع

4- ميكن حتديد موقع مدر�صتك حتديًدا دقيًقا با�صتخدام اخلريطة من خالل..
مقيا�ض الر�سم

م�سدر اخلريطة
اإحداثيات اخلريطة

مفتاح اخلريطة
للفحم  اإنتاًجا  م�صر  مناطق  اأهم  اإلى  املقابلة  اخلريطة  ت�صري   -5

والتى يرجع تكونها اإلى
اأ- ال�سدوع

ب- اللتواءات
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جـ - التعرية البحرية
د- التدخالت الربكانية

6- يف�صل وادى النيل ومنخف�ص الفيوم ظاهرة ت�صاري�صية يرجع تكونها اإلى الزمن
الأول

الثانى
الثالث
الرابع

7- تنتمى بحرية التم�صاح الإقليم مناخ...
البحر املتو�سط

ال�سحراوى
�سبه ال�سحراوى

املرتفعات
8- من النباتات الطبيعية التى تتوقع روؤيتها فى ه�صبة اجللف الكبري..

ال�سنط وال�سيح
التني والزيتون

املاجنروف والغرقد
النخيل والنباتات امللحية

9- اأكرث احلدود التى حتقق مل�صر توا�صاًل اأفريقًيا هى احلدود...
اأ- ال�سمالية وال�رصقية

ب- اجلنوبية والغربية
جـ - الغربية وال�سمالية
د- ال�رصقية واجلنوبية
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10- الظاهرة املظللة وامل�صار اإليها على اخلريطة تنتمى تكويناتها اإلى الزمن اجليولوجى
الأول

الثانى
الثالث
الرابع

11- اأى من املدن االآتية االأعلى حرارة فى �صهر اأغ�صط�ص
اخلارجة

�رصم ال�سيخ
ال�سوي�ض

امل�صرية  املدن  اأمامك يو�صح درجات احلرارة لبع�ص  الذى  البيانى  املنحنى   -16
خالل عام فى اأى اإقليم مناخى تقع املدينة امل�صار اإليها بالرمز »اأ«

بحر متو�سط
�سحراوى

�سبه �سحراوى
مرتفعات

17- من النباتات الربية التى تنمو حول �صفاف بحر يو�صف
املاجنروف

التوت
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الزيتون
ال�سنط

18- اأكرث املحافظات امل�صرية االآتية تنوًعا فى االأقاليم املناخية هى...
الوادى اجلديد

الفيوم
البحر الأحمر

بنى �سويف
19- اجلدول الذى اأمامك يو�صح درجات احلرارة اليومية لعدة مدن. ادر�صه جيًدا ثم اخرت

درجة احلرارة درجة احلرارة العظمىاملدينة
ال�سغرى

3734�ض
3829ع
3727ف

 اأكرث املدن رطوبة ن�صبية هى املدينة
�ض ) اأ (  

�ض ) ب ( 
) جـ (  ع

) د (  ف
20- اأطول االأودية اجلافة فى �صبه جزيرة �صيناء وادى..

) اأ ( - العري�ض
) ب ( - فريان
) جـ ( - وتري
) د ( - العقبة
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 تكون وادى عربة ب�صبب....
) اأ ( - التواءات

) ب ( - تعرية
) جـ ( - ت�سدع
) د ( - براكني

 تكون منخف�ص القطارة بفعل...
) اأ (- التواءات وتعرية هوائية

) ب (- ت�سدع وتعرية جوفية
) جـ ( - براكني وتعرية جوفية

) د ( - التواءات وتعرية جوفية
 يجرى نهر ال�سوباط فى دولتى...

) اأ ( - اأثيوبيا وجنوب ال�سودان
) ب ( - ال�سودان وجنوب ال�سودان

) جـ ( - ال�سودان واأوغندا
) د ( - اأوغندا واأثيوبيا

- اجلدول الذى اأمامك يو�صح درجات احلرارة اليومية لعدة مدن. ادر�صه جيًدا ثم اخرت

درجة احلرارة درجة احلرارة العظمىاملدينة
ال�سغرى

3533�ض
3734�ض
3829ع
3727ف
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- اأقل املدن فى كمية املطر هى املدينة..
اأ - �ض  

ب- �ض  
جـ- ع  
د- ف  

الفيوم
من الأقاليم املناخية التى ينعدم وجودها فى �سبه جزيرة �سيناء الإقليم

12- توجد فى �صيناء جميع االأقاليم املناخية فيما عدا االإقليم..
البحر املتو�سط

ال�سحراوى
املرتفعات

�سبه ال�سحراوى
13- تقع ه�صبة مارماريكا اإلى ال�صمال مبا�صرة من منخف�ص..

�سيوة والبحرية
اخلارجة والداخلة

القطارة والداخلة
القطارة و�سيوة

14- تعترب من اأهم البحريات التى تغذى م�صر باملياه هى بحرية
تانا

فيكتوريا
اإدوارد
كيوجا
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15- ت�صنف املحمية امل�صار اإليها على اخلريطة املقابلة اإلى حممية..
جيولوجية

تراث طبيعى
اأرا�سى رطبة

متعددة الأغرا�ض
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تعد حمافظتا اجليزة والقليوبية اأكرث املحافظات تاأثًرا برياح اخلما�سني فى �سوء 
العبارة.

�ص- رياح اخلما�صني �صالح ذو حدين حلل العبارة ثم اقرتح حلوال لتفادى اأخطارها.
* ماذا يحدث اإذا:

خلت م�رص من تكوينات الزمن اجليولوجى الثانى
* ما مدى م�صداقية العبارة.

ال�سبه جزيرة �سيناء اأهمية دينية واقت�سادية على مر الع�سور.
* دلل: اجلغرافيا علم احلياة.

�ص: ما تقييمك
اخلريطة اأ�سا�ض علم اجلغرافيا

اأبرزها الهجرة من الريف  �ص- تعانى م�صر من العديد من امل�صكالت االجتماعية لعل 
املعلومات  نظم  دور  هو  ما  العبارة  �صوء  فى  الع�صوائيات  لظهور  اأدت  التى  للح�صر 

اجلغرافية فى حل م�صكلة الع�صوائيات؟
�ص- كانت م�صر مركًزا ح�صارًيا وثقافًيا عرب كل الع�صور فى �صوء العبارة.

حدد دورك كمواطن م�رصى فى اإبراز اأهمية موقع م�رص باخلارج.
�ص - يتعر�ص النبات الطبيعى فى م�صر للتدهور رغم ندرته فى �صوء هذه العبارة

ما مقرتحاتك من اأجل احلفاظ على النبات الطبيعى من التدهور.
�ص - فى راأيك هل ت�صتطيع دولة وحدها حل م�صكلة التغريات املناخية

وما هو دورك كمواطن مل�ساعدة العامل لتخطى هذه امل�سكلة؟
�ص- ف�صر اأ�صباب تنوع الرثوات املعدنية فى م�صر؟

�ص- ف�صر اأ�صباب تعدد االأ�صكال ال�صاحلية على البحرين االأحمر واملتو�صط؟
�ص - تتعر�ص ال�صواحل ال�صمالية مل�صر للغرف متاأثرة بالتغريات املناخية فى �صوء العبارة

م� مقرتح�تك من اأجل التغلب على م�شكلة ت�آكل ال�شواطئ؟
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مناذج ا�صرت�صادية
الف�صل الدرا�صى الثاين

ال�صف الأول الثانوي
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يتميز الهرم ال�صكاين الذي اأمامك بـارتفاع معدل- 1  
 ...........

اأ. العالة
ب . البطالة
ج. املواليد

د. الناث

تعتمد الزراعة- 2 يف حمافظة قنا على مياه ترعة  ...........
اأ.  اجلرجاوية                         

ب . ال�سوهاجية                
ج. اأ�سفون                       

د. الإبراهيمية

املح�صول الزراعي املوزع على- 3 اخلريطة التي اأمامك هو  ...........
اأ.  بنجر ال�سكر

ب. الأرز
ج. الذرة

د. ق�سب ال�سكر
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الفو�صفات حمافظة ........... اأكرث املحافظات اإنتاجًا ملعدن - 4
اأ.  اجليزة                     

 ب. مطروح                      
ج. �سمال �سيناء                                

د. الوادي اجلديد
........... اأكرث ال�صناعات انت�صارًا يف الوادي والدلتا هي  - 5

اأ.  املن�سوجات                     
ب. اخل�سبية                 

ج. املعدنية                     
د. الزجاجية

اإذا كنت من �صكان وادي النيل واأردت العمل- 6 يف التعدين وال�صياحة   فاإنك تتجه 
مع التيار رقم  ...........

اأ.      1                                       
ب.     2

ج.     3                                     
د.     4

تعد منطقة جنوب الوادي م�صدر للجذب ال�صياحي ب�صبب توفر   ........... 7 -
اأ.  ال�سياحة العالجية                                            

 ب. الرتاث احل�ساري
ج. ال�سياحة ال�ساطئية                                          

د. التنوع الجتماعي
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توظيف القدرات العلمية توؤدي الى ............ 8 -
اأ -       هجرة العقول                               

ب-      الق�ساء على الع�سوائيات 
ج-      حتقيق التنمية القت�سادية                                  

 د-       ارتفاع معدل العالة 
الوادي و�صماله ترعة   ا�صهر الطرق النهرية التي ت�صتخدم للربط بني و�صط - 9

............
اأ -     ال�سماعلية                                    

ب-     ال�سوهاجية 
ج-     النوبارية                                     

د-     الإبراهيمية 
ترتبط م�صكلة البطالة ارتباطًا وثيقًا بـ  ............ 10 -

اأ -    هجرة العقول
ب-    حمو المية

ج-     معدل العالة 
 د-     ظهور الع�سوائيات

الزراعة يف بع�ص االأماكن مبحافظة مطروح على ............ تعتمد - 11
اأ -     نهر النيل                                           

ب-     حتلية مياه البحر
ج-     المطار ال�ستوية                            

 د-     ترعة النوبارية
اهم املناطق التي ا�صتغلت يف ا�صتخراج  12 -

املعادن منذ الع�صر الفرعوين وحتى االن هي 
........

اأ -    ال�سحراء ال�رصقية                                        
 ب-    �سمال الدلتا
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ج-    ال�ساحل ال�سمايل                                         
 د-    ال�سحراء الغربية

�صناعة تنت�صر يف كل حمافظات- 13 م�صر هي �صناعة ............ 
اأ -    مواد البناء                                              

ب-    الغزل والن�سيج 
ج-    الزجاج                                                     

 د-    الغذائية 
اأثر تفتيت امللكية الزراعية على �صكان- 14 الدلتا من حيث ............

اأ -    زيادة العمالة                                    
ب-    قلة البطالة 

ج-    زيادة الهجرة                                    
 د-    قلة الفقر 

املجتمع الذي يتميز ب�صعف العالقات- 15 وقلة التالحم بني �صكانه هم �صكان ............
اأ -    احل�رص                                               

ب-    الريف 
ج-    البدو                                                

د-    ال�ساحل 
تزداد احلاجه الى امل�صارف الزراعية اإذا- 16 كانت الرتبة ............

اأ -       خفيفة                                   
ب -     متو�سطة

ج -     ثقيلة
  د -       رملية 

اأف�صل االأماكن التي ميكن ا�صت�صالح اأرا�صي بها بحفر اآبار جوفية- 17 ............
اأ -       ال�سحراء ال�رصقية                                   

ب-      ال�سحراء الغربية 
ج-      جنوب �سيناء                                                 
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د-       �سمال الدلتا 
يتجه ال�صياح �صتاء لال�صتمتاع باالآثار التاريخية ............ 18 -

اأ -     جنوب الوادي                                            
 ب-     و�سط الوادي 

ج-     ال�ساحل ال�سمايل                                   
 د-     ال�ساحل ال�رصقي 

حمافظة يخرج منها ال�صكان مهاجرين رغم اأنها حمافظة �صياحية و�صناعية- 19 ............
اأ -     قنا                                         

ب-    �سوهاج
ج-     اأ�سيوط                                 

 د-     اأ�سوان
اأثرت اأزمة- 20 مياه النيل يف زراعة حم�صول ............

اأ -     القمح                                   
 ب-     الذرة
ج-     ال�سعري

د-     الأرز
ق�صب ال�صكر حم�صول جتود زراعته يف الرتبة- 21 ............

اأ -    اخلفيفة                                               
ب-    الطميية

ج-    الثقيلة                                                  
د-    املتجان�سة

املجتمع الذى- 22 يتميز بقوة العالقة والتالحم بني �صكانه هم �صكان ............
اأ -    الريف واحل�رص                                     

ب-    الريف والبدو 
ج-    احل�رص وال�ساحل                                  

د-    احل�رص والبدو 
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اأهم املحافظات اإنتاجا للحديد هي ............ 23 -
اأ -    البحرية                                                  

ب-    الفيوم 
ج-    اجليزة                                                   

د-    مطروح 
ينقل البرتول من منطقة خليج ال�صوي�ص للتكرير- 24 والت�صدير اإلى ............

اأ -    القاهرة 
ب-    اأ�سيوط 

ج-    ال�ساحل ال�رصقي 
د-    ال�ساحل ال�سمايل

 : بني  العالقة  ما  25 -
ال�صكانية  الزيادة 

املحا�صيل النقدية .
ما ذا يحدث اإذا : ا�صتطاعت م�صر مع الدول العربية حتقيق �صوق م�صرتكة- 26

برهن مع ذكر اأمثلة على �صحة العبارة االآتية- 27 : 
تتمثل جميع اأنظمة الري يف ال�صحراء الغربية ؟

يف- 28  اأخذة  لكنها  �صكانها  من  كبرية  ن�صبة  م�صر  يف  الزراعية  العمالة  متثل 
التناق�ص

ا�صتنتج العوامل التي اأدت الى تناق�ص 
العمالة الزراعية .

حدد اأوجه االختالف بني : - 29
االأن�صطة الب�صرية �صمال �صيناء واالأن�صطة 

الب�صرية جنوب �صيناء
مريوط جمااًل وا�صعًا للتنمية- 30  اإقليم 
العبارة  هذه  حلل  االقت�صادية 

جغرافيًا
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ال�صكل البياين الذي اأمامك يو�صح التمركز ال�صكاين- 31 
اقرتح حلواًل لهذه امل�صكلة .

اثرت البيئة الطبيعية يف توزيع �صكان م�صر ب�صفه عامة يف �صوء العبارة- 32  
حدد امل�صكالت املرتتبة على ذلك التوزيع يف حمافظتك .

ما العالقة بني : و�صائل النقل والتنمية االقت�صادية- 33  .
دلل على �صحة العبارة : - 34

املوقع اجلغرايف من مقومات اجلذب ال�صياحي يف م�صر  .
هذه- 35  اأ�صباب  ا�صتنتج  امل�صري  االقت�صاد  تواجه  التي  التحديات  اهم  من  الديون 

امل�صكلة .
االقت�صادية- 36  املوارد  لتعدد  كبرية  اقت�صادية  باأهمية  �صيناء  جزيرة  �صبه  تتمتع 

بها.
يف �صوء العبارة ا�صتنتج اهم ال�صناعات التي ميكن ان تقوم بها .

امامك �صورة تو�صح �صكل الهجرة الغري �صرعية                - 37
                  يف �صوء ذلك اقرتح حلواًل لهذه امل�صكلة

تبذل الدولة جهودا ً كبرية يف تنمية الرثوات- 38 
واملوارد املعدنية   يف �صوء العبارة 

املتقدمة  العلمية  االأ�صاليب  الهم  م�صتقبلية  روؤية  �صع 
يف التنقيب عن هذه الرثوات

م�صكلة- 39  حلل  �صبيلها  م�صر  يف  ال�صناعي  التو�صع 
العجز يف امليزان التجاري  .ا�صرح هذه العبارة 

التو�صع ال�صناعي يف م�صر �صبيلها حلل م�صكلة العجز يف- 40 امليزان التجاري  .ا�صرح 
هذه العبارة 

ماذا يحدث اإذا :    كانت معدالت- 41 التنمية يف م�صر منا�صبة لعدد ال�صكان  .
كيف ميكن اال�صتفادة من- 42 :  النقل النهري يف ال�صياحة يف م�صر  .

اخل�صائ�ص  حيث  من  واأ�صوان  القليوبية  حمافظتي    : بني- 43  ال�صبه  وجه  و�صح 
االقت�صادية .
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الزيادة  معالت  خف�ص   - ال�صكانية  االإح�صاءات   : من  كل  بني- 44  العالقة  و�صح 
الطبيعة.

العبارة  �صوء  يف  واحدة(  لعملة  وجهان  والبطالة  االقت�صادية- 45  )اال�صتثمارات   
و�صح: اأثر هذه العالقة �صلبًا او ايجابًا على امل�صكلة ال�صكانية يف م�صر

ما مقرتحاتك من اأجل :  جناح م�صر يف جذب امل�صتثمرين العرب يف �صتى املجاالت  46 -
االقت�صادية

من وجهة نظرك كيف ميكن تنمية الرثوة احليوانية فى م�صر. 47 -
دورك  حدد  م�صر.  فى  الغذائى  االأمن  تهدد  التى  امل�صكالت  من  العمرانى  الزحف  48 -

كمواطن م�صرى ملواجهة هذه امل�صكلة
�صوء  فى  واملوا�صالت  النقل  بطرق  لالإهتمام  االأخرية  الفرتة  فى  م�صر  اجتهت  49 -

العبارة. ما العالقة بني النقل واملوا�صالت والتنمية االقت�صادية
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